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บทที่ 3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง มีระเบียบการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
ดา้นราคา (Price) ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลต่อการ
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง ของคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายที่อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

  
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ผูท้ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 
2533 ที่เคยซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา 
 
 ขนาดตัวอย่าง และวิธีการคดัเลือกตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรในการศึกษา คือ ผูท้ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2533 ที่เคย
ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง โดยขณะน้ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา  
 จากขอ้มูลตวัเลขจากส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จ  านวนประชากรในระหว่างช่วงอาย ุ20-35 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายทุี่จดัว่า
เป็นเจนเนอเรชัน่วายนั้น มีจ  านวน 56,260 คน คิดเป็น 24% ของประชากรในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ 
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 แต่เน่ืองจากขอ้มูลดังกล่าวเป็นขอ้มูลส ามะโนประชากร โดยกลุ่มประชากรกลุ่มส่วน
หน่ึงอาจมีการโยกยา้ยไปเรียนต่อหรือท างานที่อ่ืน ๆ ดังนั้นจึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แทจ้ริง 
การศึกษาคร้ังน้ีจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Seymour 
Sudman ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 300 ตวัอย่าง (Sudman;1967: 87 อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย ,์ 2551: 
187) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผูท้ี่ให้ความร่วมมือ ที่เข ้ามาใช้บริการที่ร้านขายกระเป๋า 
แบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง 
 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มูลน้ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมโดยการ
ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เก็บจากก ลุ่มผู ้บ ริโภค เจน เนอเรชั่นวายที่ เคยซ้ือกระ เป๋ า 
แบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง โดยขณะน้ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 300 ราย   
  
 3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างจะเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง (Self-Administrated Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้
และระดบัการศึกษา 
 ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพจิารณาตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง 
 ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม
ต่างประเทศมือสอง ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนที่ 4  ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) เช่น  ค่าความถ่ี   (Frequency ) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
น าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับการพิจารณาตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม
ต่างประเทศมือสอง และ ส่วนที่ 4 เป็นขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะ วิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี และ
ค่าร้อยละ ส่วนขอ้มูลส่วนที่ 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋า
แบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง ซ่ึงวิเคราะห์โดยมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้
ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546) 
 

คะแนน      ระดับที่มีผล 
 5          มากที่สุด 
 4          มาก 
 3         ปานกลาง 
 2          นอ้ย 
 1          นอ้ยที่สุด 

 
ผลคะแนนที่ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละ

ระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

    ค่าเฉลี่ย     จัดอยู่ในระดับ 
 4.50 – 5.00 ระดบัที่มีผลมากที่สุด 
 3.50 – 4.49 ระดบัที่มีผลมาก 
 2.50 – 3.49 ระดบัที่มีผลปานกลาง 
 1.50 – 2.49 ระดบัที่มีผลนอ้ย 
 1.00 – 1.49 ระดบัที่มีผลนอ้ยที่สุด 
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3.4 สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
              -     ร้านขายกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง ไดแ้ก่   

- ร้านสิริแบรนดเ์นมโครงการปันนาเพลส ถนนนิมมานเหมินทร์  
- ร้าน Lady First ถนนนิมมานเหมินทร์ซอย 17   
- ร้าน Celeb Me Bag โครงการปันนาเพลส หนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
- ร้านเอ้ืองฟ้า ตลาดวโรรส  
- ร้าน Beauty Talk โครงการมีโชคพลาซ่า  
- ร้าน Miaki Brandname ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 4  
- ร้าน แบรนดบ์ุรี โครงการ The Harbour Chiangmai 
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 8 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2557   
 

 

 
 

 


